RECOMANDAREA
PRIVIND TRANZIŢIA DE LA PROTOCOLUL IPV4 LA PROTOCOLUL IPV6
Prezenta recomandare a fost elaborată de către Ministerul Tehnologiei
Informaţiei şi Comunicaţiilor în colaborare cu autorităţile publice centrale, furnizorii
de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, precum şi instituţiile de învăţămînt care
pregătesc specialişti în domeniul tehnologiilor infocomunicaţionale (TIC), în scopul de
a contribui la implementarea eficientă şi în termeni proximi a protocolului de Internet
versiunea 6 (IPv6) ca bază pentru avansarea tehnologică şi aplicarea TIC pe larg în
toate sferele de activitate umană din Republica Moldova.
1. Definirea problemei
Dat fiind faptul că în protocolul IPv4 se utilizează adrese cu lungimea de 32 biţi
(de 4 octeţi), spaţiul de adrese este limitat la 4 294 967 296 (232) de adrese unice
posibile. TIC s-au dezvoltat vertiginos în ultimul deceniu, în special, Internetul,
numărul utilizatorilor căruia în anul 2013 la nivel global se estimează să atingă cifra de
2,7 miliardei, aceştia beneficiind de circa 700 milioane abonamente de acces fix în
bandă largă şi circa 2,09 miliarde abonamente de acces mobil în bandă largăii. Totodată
pe lîngă calculatoare, telefoane mobile performante şi alte terminale utilizate pentru
comunicare de către persoane, pe scară largă încep să fie conectate la reţeaua Internet
diferite dispozitive şi aparate de control, echipamente de pază, astfel fiind dezvoltat
conceptul de ,,Internet al lucrurilor” (Internet of Things). Conform estimărilor
companiei Ciscoiii, numărul total al tuturor calculatoarelor şi dispozitivelor conectate la
Internet în anul 2010 a depăşit numărul populaţiei globului, atingînd cifra de 12,5
miliarde.
Datorită acestor factori numărul adreselor IP libere este insuficient. Pe data de 2
februarie 2011 ultimele 2 blocuri de adrese au fost atribuite de către organizaţia IANA
registratorului APNIC din regiunea Asia-Pacific, iar pe data de 14 septembrie 2012
cele 5 blocuri rezervate au fost repartizate egal întrei cei 5 registratori regionali. O
soluţie provizorie a problemei epuizării adreselor IPv4, care permite utilizarea mai
eficientă a acestor adrese, este NAT (Network Address Ttranslation - translatarea
adresei de reţea) - un procedeu prin care antetul pachetelor IP este modificat pentru a
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transforma adresa IP sursă sau destinaţie într-o alta. Însă cu toate că teoretic o adresă
IP reală poate fi utilizată concomitent prin NAT de către 64511 calculatoare, translarea
este limitată de capacitatea de procesare a ruterului NAT şi de viteza de transmisiune a
datelor în canalul extern. Totodată NAT face dificilă sau imposibilă utilizarea unor
aplicaţii Internet.
Unica soluţie de lungă durată a problemei epuizării adreselor IPv4 la nivel
global este tranziţia la protocolul IPv6, în care se utilizează adrese cu lungimea de de
128 biţi, ceea ce corespunde unui spaţiu de 2128 adrese unice posibile.
Întreprinderilor şi instituţiilor din Republica Moldova către 23 februarie 2014 au
fost alocate 801792 adrese IPv4 şi 37x296 adrese IPv6.iv
Pe data de 8 iunie 2011 la nivel global a fost organizată „Ziua IPv6” (IPv6 Day)
- activităţi de testare a gradului de pregătire a comunităţii internaţionale faţă de
tranziţia la protocolul IPv6. În această zi furnizorii de servicii Internet timp de 24 ore
furnizau acces cît prin IPv4, atît şi prin IPv6. La acest eveniment au participat şi
întreprinderile şi instituţiile din Republica Moldova.
Pe data de 6 iunie 2012 a avut loc lansarea globală a IPv6 (World IPv6 Launch)
pe bază permanentă. Furnizoii de servicii Internet urmau să asigure acces prin IPv6
pentru cel puţin 1% de utilizatori. Producătorii de echipament de reţea vor activa IPv6
în calitate de setări iniţiale în rutere (Cisco, D-Link), iar companiile web vor conecta
accesul prin IPv6 pentru paginile sale de bază (Google, Facebook, Microsoft Bing,
Yahoo). A fost lansat procesul de tranziţie a reţelelor corporative. Conform rezultatelor
monitorizării adresărilor către Google (una din cele mai vizitate pagini web din lume)
cota traficului IPv6 către acesta este în permanentă creşterev, ridicîndu-se pe parcursul
ultimelor 3 ani de 11 ori de la 0,25% la 2,75%.
Cu toate acestea, utilizarea IPv6 în Republica Moldova este foarte scăzută.
Conform datelor http://www.vyncke.org/ipv6status/, portalului care monitorizează
gradul de implementare a IPv6 în lume, din total 413 hosturi monitorizate în zona de
domen superior ,,md” către data de 15.12.2013 numai pe 12% din acestea paginile web
erau disponibile şi prin IPv6, iar e-mailurile şi DNS - pe 24% şi 25% respectiv. În
acest clasament lideri sunt SUA (20% din paginile web), Slovenia (22% din paginile
web) şi Cehia 23% din paginile web). Indicele relativ de implementare a IPv6 pentru
Republica Moldova, conform clasamentului global al companiei Ciscovi, constituie 1,6
din 10 puncte posibile. Spre exemplu, pentru Ucraina acesta constituie 3,4 puncte, iar
pentru România - 7,8 puncte.
2. Analiza SWOT
Implementarea a oricărei novaţii în sistemele infocomunicaţionale trebuie să fie
justificată din punct de vedere economic sau tehnologic. Modificările dorite ar trebui
să conducă la reducerea costurilor de management şi dezvoltare a sistemului sau la
funcţionarea mai eficientă, fiabilă şi sigură a acestuia. În scopul de a reprezenta mai
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bine impactul tranziţiei la IPv6 asupra diferitor grupuri de utilizatori reieşind din
aspectele sus-menţionate, sunt analizate în detaliu punctele forte, punctele slabe,
oportunităţile şi ameninţările (SWOT), legate de implementarea noului protocol
Internet.
Punctele forte:
spaţiul de adrese semnificativ mai mare a protocolului IPv6 permite creşterea
nelimitată a numărului de utilizatori de Internet şi diversificarea acestora, cea ce
are o importanţă majoră pentru dezvoltarea economică continuă a furnizorilor de
acces la Internet;
lungimea constantă a antetului îmbunătăţeşte eficienţa de rutare, iar structura
ierarhică a spaţiului de adrese diminuează mărimea tabelelor de rutare (mărimea
excesivă a acestora în unele cazuri duce la lungirea timpului de procesare a
pachetelor);
posibilitatea de a oferi conectivitate directă între noduri opţionale, suport
îmbunătăţit pentru securitate, asigurarea calităţii serviciilor şi mobilitatea
nodurilor poate contribui la funcţionarea mai eficientă a aplicaţiilor multimedia
şi de securitate.
Oportunităţi:
posibilitatea de a dezvolta aplicaţii şi servicii complet noi şi îmbunătăţite (de
exemplu, cele care nu sunt bazate pe principiul client/server);
posibilitatea de a diminua costurile de dezvoltare a aplicaţiilor şi serviciilor,
deoarece prin utilizarea protocolului IPv6 va fi posibil de a preda executarea
unor funcţii nivelului reţea (de exemplu, va fi întotdeauna posibil de a executa
măsuri pentru prevenirea accesului neautorizat, asigurarea integrităţii şi
autenticităţii datelor prin utilizarea protocoalelor speciale, care trebuie să fie
susţinută în conformitate cu RFC-4294, documentul ce defineşte cerinţele pentru
nodurile IPv6);
posibilitatea alocării mai echitabile a spaţiu de adrese poate avea ca rezultat
diminuarea analfabetismului informaţional şi decalajului digital (atingerea
obiectivelor trasate de Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor;
posibilitatea de fuziune accelerată a serviciilor din cauza suportului mobilităţii
(terminalelor);
posibilitatea de a utiliza conexiuni de tip machine-to-machine (M2M), ca de de
exemplu reţele de senzori, contoare etc.
Punctele slabe:
protocoalele IPv4 şi IPv6 nu sunt compatibile în mod direct, ceea ce înseamnă
că toate componentele hardware şi software-ul trebuie să fie adaptate la noile
versiuni ale protocolului de Internet;
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deoarece protocolul IPv4 a permis creşterea Internetului de la o reţea de
cercetare într-o reţea globală şi s-a dovedit a fi destul de ajustabil, scepticismul
în ceea ce priveşte necesitatea la înlocuirea acestuia a fost prezent în unele
cercuri din cadrul comunităţii de Internet pentru destul de mai mult timp.
Ameninţări:
incompatibilitatea implementărilor individuale ale protocolului IPv6 sau lipsa
suportului lor pentru funcţii individuale ar putea provoca dificultăţi în
implementarea protocolului;
personalul fără experienţă şi necorespunzător instruit ar putea lungi semnificativ
implementarea şi să crească costurile acesteia, precum şi să sporească riscul sub
aspectul de securitate;
personalul necorespunzător instruit şi motivat ar putea reprezenta un obstacol
cheie în implementarea protocolului IPv6;
riscul pentru „implementatorii timpurii” de a investi în ceva ce potenţial nu
poate să se pornească. S-ar putea părea mai sigur din punct de vedere economic
de aşteptat pînă cînd o masă critică de alţi operatori au să facă mişcarea;
costurile de implementare, care în unele cazuri sunt greu de justificat
managementului organizaţiei.
3. Acţiunile recomandate pentru tranziţie la IPv6
Din problema definită şi analiza SWOT decurg următoarele recomandări pentru
realizarea eficientă din punct de vedere tehnic şi economic a tranziţiei la protocolul
IPv6, care privesc toate grupurile-ţintă (autorităţile publice centrale şi locale, inclusiv
autoritatea de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice, furnizorii de reţele
şi servicii de comunicaţii electronice, importatorii şi producătorii echipamentelor de
reţea şi a softurilor, instituţiile de învăţămînt, societatea civilă, masele largi de
utilizatori ai Internet-ului) şi sunt bazate pe experienţa avansată a altor state:
În sectorul public:
conectarea tuturor entităţilor publice la Internet prin IPv6, în special, şcolilor şi
universităţilor (sectorului public, conform experienţei altor state, îi revine rolul
promotorului de bază al tranziţiei);
asigurarea accesului la toate serverele web ale autorităţilor publice cît prin
protocolul IPv4, cît şi prin protocolul IPv6;
tranziţia aplicaţiilor existente şi promovarea dezvoltării noilor aplicaţii
inovatoare, bazate pe IPv6;
toate echipamentele de comunicaţii electronice procurate prin achiziţii publice
trebuie să poată utiliza IPv6;
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autorităţile publice trebuie să îndemne agenţii economici, care activează în mod
independent sau ca un grup (asociaţii de afaceri, laboratoare de cercetare,
universităţi, şcoli şi companii mari din domeniul TIC) în vederea încurajării
implementării Internet-tehnologiilor bazate pe IPv6;
conceptele de securitate a reţelelor urmează să fie revizuite ţinînd cont de
proprietăţile protocolului IPv6;
asigurarea instruirii personalului pentru exploatarea reţelelor bazate pe IPv6;
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţiilor Electronice şi
Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) urmează să introducă în condiţiile
regimului de autorizare general prevederi privind asigurarea de către furnizorii
de servicii de acces la Internet a suportului protocolului IPv6 în reţelele sale.
ANRCETI urmează să revizuiască „Regulamentul cu privire la gestionarea
numelor în domenul de nivel superior ,,md” din 28.08.2000 în vederea includerii
cerinţelor minime conform cărora sistemele registranţilor, inclusiv serverele de
domen, trebuie să suporte IPv6;
Autorităţile publice din domeniul TIC trebuie să încurajeze implementarea IPv6
prin informarea publicului privind aspectele legate de tranziţie.
În sectorul privat:
companiile mari ar trebui să înceapă proiectarea şi modernizarea reţelelor sale
astfel încît să poată treptat să integreze în acestea IPv6. Procesul respectiv ar
trebui să includă, de asemenea, tranziţia aplicaţiilor existente şi promovarea
dezvoltării noilor aplicaţii inovatoare, bazate pe IPv6. Aplicaţiile ar trebui să
permită beneficierea pe deplin de noile funcţionalităţi oferite de IPv6;
furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice şi producătorii
echipamentelor electronice profesioniste şi de larg consum, precum şi
elaboratorii de aplicaţii şi editorii de programe trebuie să integreze IPv6 în
produsele lor şi să facă publice termenii în care acestea vor deveni disponibile;
furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice trebuie să se angajeze
să stabilească anumite limite de timp în care ei vor implementa serviciile
comerciale pe baza IPv6 la asigurarea accesului în bandă largă prin reţele de
cablu (xDSL, Ethernet, FTTx, cablu coaxial) şi fără fir (GPRS, Wi-Fi, 3G,
LTE);
cele mai vizitate pagini web a sectorului privat trebuie cît mai curînd posibil să
devină accesibile prin protocolul IPv6.
Privind aspectele generale ale tranziţiei:
la elaborarea proiectelor noi în domeniul TIC, în caietul de sarcini urmează să
fie prevăzut suportul protocolului IPv6 ca parte integrală a cerinţelor tehnice;
la înlocuirea echipamentelor şi softurilor după finalizarea ciclului lor de viaţă
urmează de asigurat ca noile echipamente şi softuri să suporte IPv6;
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fiecare instituţie de învăţămînt sau ştiinţifică ar trebui să ofere acces la paginile
sale web şi serviciile prin protocolul Pv6;
universităţile şi instituţiile de cercetare ar trebui să fie un factor de multiplicare
şi contribuie la apariţia noilor forme de servicii bazate pe dezvoltarea
tehnologiei IPv6.
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TRENDS IN TELECOMMUNICATIONREFORM 2013 (publicația Uniunii Internaționale a
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iv
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Referinţe suplimentare la materiale care au fost utilizate la elaborarea Recomandării:
http://www.apnic.net/__data/assets/pdf_file/0014/10526/tsb-ipv6-survey-apnic.pdf
http://labs.apnic.net/dists/v6cc.html
http://www.ipv6matrix.org/hosts
http://ipv6-test.com/stats/country/MD
https://www.sixxs.net/misc/usage/
http://www-public.int-evry.fr/~maigron/RIR_Stats/RIR_Delegations/Delegations/IPv6/MD.html
ftp://ftp.ripe.net/ripe/stats/membership/alloclist.txt
https://www.countryipblocks.net/allocation-of-ip-addresses-by-country.php
http://www.nirsoft.net/countryip/md.html
http://www.vyncke.org/ipv6status/prefixes.php
http://www.vyncke.org/ipv6status/detailed.php?country=md
http://www.ipv6matrix.org/hosts/country-MD
https://www.apnic.net/__data/assets/pdf_file/0010/23995/ip-distribution-un-member-states.pdf
http://myip.ms/view/countries/MDA/Internet_Usage_Statistics_Moldova.html
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Allocation_of_IPv6_Address_Space_MD.svg
https://stat.ripe.net/specials/country-comparison
http://www-public.int-evry.fr/~maigron/RIR_Stats/RIR_Delegations/World/IPv6-ByNb.html
http://ipv6ripeness.ripe.net/pies.html
http://ipv6ripeness.ripe.net/5star/MD.html
http://ipv6ripeness.ripe.net/
https://labs.ripe.net/statistics-information/list-of-ripe-ncc-statistics#ipv6-allocations
https://labs.ripe.net/Members/becha/ipv6-ripeness-how-to-reach-the-stars
http://ipv6.host.md/
http://orange.md/ipv6/?c=1&l=4
http://ipv6-test.com/stats/country/MD
http://www.allmoldova.com/moldova-news/1249061421.html
http://www.molddata.md/?pag=news&opa=view&id=19&tip=noutati
http://ipv6ripeness.ripe.net/4star/MD.html
http://www.moldtelecom.md/ru/news/12563
http://ipduh.com/ipv6/whois/?2a01:c8cf:ffd9:0:0:0:0:1111
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